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ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามมตคิณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบงัคบัใชม้าตรการในการ
ปอ้งกนั และยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควิด 19 ระยะท่ี 6 ท่ีเห็นชอบใน 5 กิจกรรมประกอบดว้ย

• การเปิดใหก้ลบัไปเรยีนท่ีโรงเรยีนแบบเตม็ 100%
• การเปิดใหบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะ แบบเตม็ทกุท่ีนั่ง
• การใหแ้ข่งกีฬาแบบมีผูช้มได้
• การใหข้ายอาหารบนเครือ่งบินได้
• การขยายเวลาเปิดสถานบรกิารถึงตีสอง
กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจึงปรบัการใหบ้ริการรถรางภายในวิทยาเขตศาลายาตาม

มาตรการดงักล่าว ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้ริการยงัคงตอ้งสวมหนา้กากอนามัย และเวน้ระยะห่างทางสงัคมเพื่อ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคต่อไป

1.1 การใหบ้ริการรถรางตามมตคิณะกรรมการเฉพาะกจิพจิารณาการผ่อนคลายการบงัคับใช้
มาตรการในการป้องกัน และยับยัง้การแพร่ระบาดของโควิด 19



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดก้ าหนดจดัพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศกึษา 
2562 โดยมีก าหนดการดงันี ้

• วนัซอ้มย่อย ในวนัท่ี 29 และ 30 กนัยายน 2563
• วนัซอ้มใหญ่ ณ มหิดลสิทธาคาร ในวนัท่ี 2 และ 3 ตลุาคม 2563
• วนัรบัจรงิ ณ มหิดลสิทธาคาร ในวนัท่ี 5 และ 6 ตลุาคม 2563

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจงึไดเ้ตรยีมแผนปฏิบตัิในการเตรยีมความพรอ้มในพิธีดงักลา่ว 

1.2 แผนการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบตัรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ดว้ยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณก์ าหนดจัดงานงานครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยา
นสุรณ ์โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารจีะเสด็จ
มาร่วมงานในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจึงไดเ้ตรียมแผนปฏิบัติในการ
เตรยีมความพรอ้มในกิจกรรม

1.3 แผนการจราจรงานครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มไดเ้สนอเรื่อง ขอพิจารณาทบทวนแกไ้ข TOR งานการ
ลงทนุโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) ภายในมหาวิทยาลยัมหิดลต่อ
ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล ในการประชมุครัง้ที่ 558 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 นัน้ ท่ีประชมุมี
มติอนมุตัิและใหก้องกายภาพและสิ่งแวดลอ้มด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป

1.4 ผลการพจิารณา TOR โครงการ Solar Rooftop มหาวิทยาลัยมหดิลศาลายา



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีผูอ้  านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มและหวัหนา้งานจราจรและความปลอดภยั 
ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การจราจรเสน้ทางถนนศาลายา-นครชยัศร,ี ถนนศาลายา-บางภาษี เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 โดยมี
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเรง่ดว่น จึงขอรายงานใหท่ี้ประชมุรบัทราบ

1.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางถนนศาลายา-นครชัยศรี และ ถนนศาลายา-บางภาษี



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่6/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.2 การใหบ้ริการพืน้ทีภ่ายหลังการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของส่วนงาน

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ไดป้รบัปรุงแนวทางในการใหบ้ริการพืน้ท่ีส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ตามมาตรการในการเผา้ระวงัสขุอนามยัการระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น การใหบ้ริการ
รถราง การใหบ้รกิารหอ้งประชมุ และศนูยอ์าหารกลาง ส าหรบัการใหบ้รกิารพืน้ท่ีสว่นกลางภายในส่วน
งานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของส่วนงานจะมีแนวทางการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับมาตรการของ
สว่นกลางอย่างไร



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.3 แนวทางการพฒันางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University 
Impact Ranking 2020) ของส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเขา้ร่วมการจดัอนัดบั Time Higher Education
University Impact Ranking 2020 (THE) งานพฒันาเพ่ือความยั่งยืนจะจดัท า 
website หลักของมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 17 หัวขอ้ตามขอ้ก าหนดของ SDGs 
Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใช้
รูปแบบเดียวกันทุกส่วนงานและตอ้งมีขอ้มูล 3 เรื่องไดแ้ก่ 1) งานวิจยั 2) กิจกรรมและการเรียนการ
สอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวนโ์หลดรูปแบบไดท่ี้ website กอง
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


